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dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan, Shalawat 

serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW 
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besarnya kepada Bapak Drs. Tri Harsono, M.Si sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat 

bermanfaat selama penulisan skripsi ini, ditengah-tengah kesibukan beliau sehari-

hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Zulkifli 

Simatupang, M.Pd, Endang Sulstyarini Gultom, S.Si., M.Si., Apt., dan Drs. Mhd. 

Yusud, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-

saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. rer. nat. Binari Manurung, 

M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Biologi Bapak Dr. 

Hasruddin, M.Pd, Ketua Prodi Pendidikan Biologi Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si 

dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Pegawai Jurusan Biologi 

FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis.  

Teristimewa dan spesial saya sampaikan terima kasih banyak kepada 

Ayahanda Suwarno, Ibunda Sulastri dan kakak saya Siska Safitri serta seluruh 

keluarga saya yang sudah berdoa dan memberikan motivasi dalam penyelesaian 

skripsi ini. Semua ini adalah persembahan abadi penulis untuk kedua orang tua 

ayah dan ibu penulis tercinta. Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih 



kepada sahabat penulis Nurajijah, Ivana Zulfika serta sahabat alwiszoya yang 

selalu memberikan motivasi dan Doa’nya. Juga yang terspesial keluarga Biologi 

Dik C 2011 khususnya Sari, Ivana, Yeni, Oki, Wulan, Zahra, dan Latifah. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan terkhusus kepada adik-adik mahasiswa Jurusan 

Biologi FMIPA UNIMED Angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 
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